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á 150 anos, o codificador lançava o livro A Justiça Divina Segundo o Espiritismo, depois
transformado em subtítulo do título definitivo: O Céu e o Inferno.
No Brasil, o pioneiro Joaquim Carlos Travassos foi o primeiro tradutor para o português,
a partir da quarta edição francesa, no ano de 1875, lançado pela Editora B. L. Garnier. Pela FEB,
temos a tradução de Manuel Quintão (1904) e, mais recentemente, com a de Evandro Noleto
Bezerra (2009). O livro O Céu e o Inferno foi a primeira obra a descrever a situação da alma no
além - túmulo, com base nas comunicações de Espíritos desencarnados. A compreensão espírita
sobre as situações espirituais, apoiada na certeza da imortalidade da alma, como o revela o
Espiritismo, desmistifica dogmas das religiões tradicionais. Os ensinos morais do Cristo se
fundamentam no Deus Único e com a conotação do Evangelista João: “Deus é amor” (I João, 4:8).
Por ocasião do Centenário dessa obra da Codificação, o Espírito Emmanuel, pela psicografia de
Chico Xavier, escreveu o livro Justiça Divina, do qual extraímos o que se segue: 1 “Traçamos os
despretensiosos comentários contidos neste volume, em torno das instruções relacionadas no livro
O Céu e o Inferno dando continuidade à tarefa de consultar a essência religiosa da Codificação
Kardequiana.” 150 anos de O céu e o Inferno é uma excelente oportunidade para se estimular a
leitura e o estudo dessa notável obra básica. Entre as muitas dúvidas esclarecidas pelo
Espiritismo, aquela bem recorrente: “para onde vou após a morte?” é, seguramente, respondida em
O Céu e o Inferno!
REFERÊNCIA:
(1) XAVIER, Francisco C. Justiça divina. Pelo Espírito Emmanuel. 14. ed. 3. imp. Brasília: FEB , 2014. Ante Allan Kardec, p. 10.
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02/04/1910 - Nasce em Pedro Leopoldo, no Estado de Minas Gerais, o Médium Francisco Cândido Xavier.
07/04/1926 - Apresentado no Senado dos Estados Unidos, um projeto de lei de autoria do senador James L. Whitley, dando aos
médiuns o direito de exercerem livremente os seus dons mediúnicos.
11/04/1900 - Desencarna no Rio de Janeiro o “Médico dos Pobres”, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes.
18/04/1857 - Surge a primeira edição de “O Livro dos Espíritos”. Esta data é considerada como um marco da Doutrina Espírita.
05/05/1927 - Nasce em Feira de Santana, Bahia, Divaldo Pereira Franco. Fundador da Mansão do Caminho, Médium psicógrafo e
tribuno, com mais de 250 livros publicados, que garantem suas obras assistenciais.
05/05/1964 - É publicado o primeiro livro psicografado por Divaldo P Franco Messe de Amor, do espírito Joana de Ângelis.
07/05/1856 - Allan Kardec recebe mensagem do Espírito Hahnemann, na residência do Sr. Roustan, em Paris, França, tendo
como médium a Srta. Japhet, confirmando sua missão de codificar a nova doutrina.
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ram tempos difíceis aqueles... Marte, o deus
da guerra para os romanos, dominava as
mentes e os corações, impulsionando a
destruição e a guerra pelo poder em toda parte. As
instituições públicas e templos religiosos,que
deveriam servir como fonte de consolo e libertação
das criaturas, estavam a serviço de interesses
particulares. Os indivíduos, acreditando que a libertação das suas dores e angústias viria na forma de
um libertador guerreiro, armavam-se de ódio contra os poderosos, mas almejavam
ser um deles.
No entanto, Ele surgiu de uma forma inesperada. Ao invés da bajulação dos
poderosos, escolheu uma manjedoura distante de uma noite fria, ensinando
humildade desde os Seus primeiros momentos. Fez maravilhas não somente pelo
conhecimento intelectual, mas porquanto vivenciava tudo quanto pregava, pois
que era Uno com o Pai... E aos que aguardavam o seu arsenal bélico para expulsar os dominadores do reino da Terra, apresentou as armas do amor, a Deus e ao
próximo como a si mesmo, porquanto um reino muito mais promissor, o Reino de
Deus, habitava na intimidade do ser.
A ampulheta do tempo girou velozmente, e embora as conquistas de fora,
demonstrando a astúcia e a inteligência humana para determinados campos do
conhecimento, a intimidade do ser permanece na condição de uma incógnita a ser
decifrada. E hoje, enquanto a multidão insana cobra de tudo e de todos a solução
final para os seus problemas e conflitos, o cristão é convidado a agir de forma
diferente, ao invés de ir para fora deverá ir para dentro de si mesmo, buscando as
respostas que finalmente conseguirão libertá-lo do grande e verdadeiro inimigo: a
sua densa sombra interior, que enquanto desconhecida é projetada em toda parte.
E quando cada um de nós fizer o seu Movimento Interno de
transformação, finalmente estaremos construindo as bases de uma
Nova Era.
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hico Xavier foi um médium brasileiro, reconhecido como o maior psicógrafo de todos os
tempos. Com 4 anos de idade já via e ouvia
os espíritos e conversava com eles. Chico Xavier
nasceu no dia 2 de Abril de 1910, em Pedro Leopoldo,
no estado de Minas Gerais. Filho do operário inculto e
humilde e da lavadeira Maria João de Deus. O casal
teve nove filhos que ficaram órfãos de mãe quando
Chico tinha 5 anos de idade. Seu pai se viu obrigado a
entregar alguns dos seus nove filhos aos cuidados de
pessoas amigas e Chico Xavier ficou aos cuidados de
sua madrinha, mulher nervosa que o maltratava
cruelmente. Várias vezes ouvia sua falecida mãe dizer
que enviaria um anjo para reunir toda a família. A
segunda esposa de seu pai reuniu todos os seus
irmãos e ainda teve mais cinco filhos.
Chico Xavier passou a ter sonhos, à noite, levantavase agitado e conversava com os espíritos, de manhã,
contava as peripécias de pessoas mortas, coisas que
ninguém podia compreender. O pai resolveu levá-lo ao
vigário de Matozinhos, que, após ouvi-lo, recomendou
que o garoto não lesse mais jornais, revistas e livros.
Disse-lhe que ninguém volta a conversar depois da
morte.
Ao conversar com sua mãe, triste por não ser compreendido por ninguém, escutou dela que precisava
modificar seus pensamentos, que não deveria ser uma
criança indisciplinada, para não ganhar antipatia dos
outros. Deveria aprender a se calar e que, quando se
lembrasse de alguma lição ou experiência recebida em
sonho, que a seguisse. Precisava aprender a obediência para que Deus um dia lhe concedesse a confiança
dos outros. E durante 7 anos consecutivos, de 1920 a
1927, ele não teve mais qualquer contato com sua
mãe. Integrado na comunidade católica, obedecia às
obrigações que lhe eram indicadas pela Igreja. Confessava-se, comungava, comparecia pontualmente a
missa e acompanhava as procissões. Levantava cedo
para começar as tarefas escolares e em seguida seguia para o serviço da fábrica onde trabalhava de três
da tarde, para sair as onze da noite. Em 1925 deixou a
fábrica, empregando-se na venda do Sr. José
Felizardo. As perturbações noturnas continuaram, depois de dormir, caia em transe profundo. Em 1927 uma
de suas irmãs caiu doente. Um casal de espíritas,
reunido com familiares da doente, realizaram a
primeira sessão espírita que teve lugar em sua casa.
Na mesa, dois livros, "O Evangelho Segundo o
Espiritismo" e o "O Livro dos Espíritos", de Allan Kardec. Ouviu da mãe: "Meu filho, eis que nos achamos
juntos novamente. Os livros a nossa frente são dois
tesouros de luz. Estude-os, cumpra com seus deveres

1910 - 2002
e em breve a bondade divina nos permitirá mostrar a você seus novos
caminhos". A primeira e única professora de Chico que descobriu sua
mediunidade psicográfica foi D. Rosália, fazia passeios campestres com
os alunos que deveriam, no dia seguinte, levar-lhe uma composição,
descrevendo o passeio. A de Chico tirava sempre o primeiro lugar. Ao
entrar para o funcionalismo público, como datilógrafo, na Fazenda
Modelo do Ministério da Agricultura, começa a demonstrar sua admiração pela natureza. Em 7 maio de 1927 foi realizada a primeira sessão
espírita no lar dos Xavier, em Pedro Leopoldo. Em junho do mesmo
ano foi cogitada a fundação de um núcleo doutrinário. Em fins de 1927
o Centro Espírita Luiz Gonzaga, sediado na residência de José Cândido
Xavier, que se fez presidente da instituição, estava bem frequentado.
A nova sede do Grupo Espírita Luiz Gonzaga foi construída no local
onde, antigamente era a casa de Maria João de Deus, mãe de Chico
Xavier. Em 8 de julho de 1927, Chico Xavier fez a primeira atuação do
serviço mediúnico, em público. Seu primeiro livro psicografado foi
publicado em 1931. Nesse mesmo ano Chico passou a receber as
primeiras poesias de "Parnaso de Além-Túmulo", que foi lançado em
Julho de 1932. Em 1950, Chico Xavier já havia escrito pela sua psicografia, mais de 50 livros. Em 5 de janeiro de 1959 mudou-se para
Uberaba, sob a orientação dos Benfeitores Espirituais, iniciando nessa
mesma data, as atividades mediúnicas, em reunião pública da
Comunhão Espírita Cristã. Deu início a famosa peregrinação. Aos
sábados, saindo da "Comunhão Espírita-Cristã", o bondoso médium
visitava alguns lares carentes, levando-lhes a alegria de sua presença
amiga, acompanhado por grande número de pessoas. A cidade de
Uberaba, transformou-se num pólo de atração de inúmeros visitantes
das mais variadas regiões do Brasil, e até mesmo do exterior.
Os direitos autorais de seus livros publicados, são cedidos, gratuitamente, às editoras espíritas ou a quaisquer outras entidades. Chico
psicografou 451 livros, reproduzia o que os espíritos lhe transmitiam.
Seus livros foram traduzidos para vários países. Psicografou várias
cartas de mortos para suas famílias.
Chico Xavier desencarnou em Uberaba, Minas Gerais, no dia 30 de
Junho de 2002, de parada cardiaca.
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um velho barco pesqueiro, toda a
tripulação foi contaminada por alimento
deteriorado. Manifestou-se o terrível
botulismo. Problema gravíssimo! Morte
certa, se não recebessem o soro salvador! O barco
estava em alto-mar, a milhares de quilômetros do
centro médico mais próximo. Usando precário
equipamento, o capitão estabeleceu contato com
um radioamador, em país próximo. A partir daí
formou-se imensa cadeia de boa vontade. Conjugou
outros
operadores,
laboratórios,
médicos,
autoridades, pilotos de aeronaves, serviçais
humildes…
Dezenas de pessoas mobilizaram-se até que o
precioso medicamento fosse entregue à tripulação.
Desceu em paraquedas sobre o barco, como
bênção do céu. E todos se salvaram! É elementar,
caro leitor: quando a fraternidade encontra abrigo
nos corações, não há mal que lhe oponha
resistência. Numa empreitada qualquer, se
estivermos sozinhos, teremos duas mãos; se nos
unirmos a alguém, teremos quatro mãos.
Se formos uma multidão, haverá milhares de mãos
entrelaçadas. Ideal seria que esse darem-se as
mãos não fosse marcado por episódios esparsos,
heroicos, como o do velho barco pesqueiro, mas
que constituísse o empenho permanente de
qualquer agrupamento humano.
Imagine, leitor amigo, centenas de pessoas de boa
vontade, a invadir uma favela, dispostas a se confraternizar com os favelados, a ajudá-los a superar
suas dificuldades, a promover ali a educação, a
assistência médica, a melhoria das condições de
hygiene… Prodígios seriam alcançados, reduzindo

05.04.15 - Estudo do Livro Nosso Lar - Cris Santos
12.04.15 - Manuel Portásio
Tema:
A Evolução do Homem na Terra
19.04.15 - Altino Mageste
Tema:
Paulo & Estevão
26.04.15 - André Luiz Mattedi
Tema:
O Espiritismo, A Biblia, e o Evangelho

drasticamente a criminalidade, a desnutrição, o
analfabetismo. Melhorariam a qualidade e a
expectativa de vida. Como destaca a Doutrina
Espírita, a miséria não é fruto da vontade de Deus;
é resultante do egoísmo humano, da tendência de
cada qual cuidar de si mesmo e o resto que se
dane.
Certamente as pessoas que participaram do salvamento ficaram felizes com o resultado daquele
maravilhoso exercício de fraternidade. Se
consultadas, estou certo de que afirmariam:
– Jamais sentimos alegria semelhante! É o que
todos experimentamos quando participamos de um
evento dessa natureza.
Ora, amigo leitor, se há tanta alegria no dar-se as
mãos eventualmente, não seria uma sábia opção
fazê-lo permanentemente, dispostos a participar de
entidades filantrópicas, onde muitas pessoas
exercitam boa vontade para atender carências e
infortúnios alheios?
Ensina a Doutrina Espírita que carregamos na
Terra o peso de nossos comprometimentos com o
erro, o vício, o desregramento, o mal, em vidas
anteriores. Estão neles as origens dos desajustes,
tristezas e angústias que frequentemente nos
oprimem. Essa pesada carga de nosso pretérito
será sempre aliviada, e muito, quando nos dermos
as mãos para os serviços do bem. Era isso que
Jesus queria dizer ao proclamar, no Sermão da
Montanha: Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia.
Palestras, algumas ao vivo
www.radioceac.com.br
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As 3 Revelações
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Estudando Missionários da Luz ( Seminário)

